
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2007 Núm. 63
 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés

Sessió celebrada dia 7 de març del 2007 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
938

EL SR. PRESIDENT: Molt bon dia, senyores i senyors diputats, benvinguts tots,
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si els sembla bé, començam la Comissió d’Assumptes
Institucionals per dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
2528/06, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Passam, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia relatiu
a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2528/06. Començam
amb el títol del projecte, la denominació del títol I i l’article 1,
mana? Ah!, perdonau, disculpau. 

Sí, si són tan amables, pel Grup Socialista, hi ha
substitucions? 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. María José Camps substitueix Pilar Costa.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President. Joan Font substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Molt bé, idò, començam.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2528/06, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Passam al títol del projecte, a la denominació del títol I i a
l’article 1. No s’han presentat esmenes.

Per tant, votació conjunta del títol del projecte, de la
denominació del títol I i de l’article 1.

Vots a favor? No hi ha debat aquí? No veig que hi hagi
debat, o sí? No.

Vots a favor, quants, per favor? 7.

Vots en contra? Cap. 

Abstencions? 4.

A l’article 2 es manté l’esmena RGE núm. 4055/06, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Per defensar
l’esmena té la paraula el Sr. Rosselló... Sí, l’escrit 4055. 

Molt bé, torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, abans de res, vull avançar que el Grup Parlamentari
Popular en lloc de defensar les esmenes presentades pels

diferents grups parlamentaris es limitarà a acceptar-les o
denegar-les. Si algun grup parlamentari considera que és
necessària una explicació per part d’aquest portaveu, la hi
donaré sense cap tipus d’inconvenient, això vagi per endavant.

Respecte de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, la 4055, el meu grup parlamentari
hi votarà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions, per part del Grup Socialista, no n’hi
ha. 

Per tant, podem passar a la votació de l’esmena RGE núm.
4055/06.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

Passam a la votació de l’article 2.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 5.

A l’article 3 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
4056, 57 i 58, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds. Sr. Rosselló, quan vostè vulgui.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, les esmenes fan referència a una modificació, les
defensaré conjuntament perquè una fa relació a l’altra, a
l’apartat c) de l’article 3 on planteja tenir en compte el personal
laboral propi de les empreses públiques en l’eliminació, en fi,
canviar el redactat que hi ha a la llei que senzillament fa
referència a personal laboral propi d’empreses públiques
exclusivament, i nosaltres incloem una sèrie de condicions, el
50% de participació, etc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torns en contra. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, el grup parlamentari votarà en contra de totes les
esmenes presentades per part d’Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions?

Passam a votació, si cap grup no demana votació separada,
faríem la votació conjunta, els sembla correcte? 

Per tant, vots a favor?, de les esmenes, sí. 5.

Vots en contra? 9.
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Votació de l’article 3.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A les denominacions del títol II i del capítol 1 del títol II no
s’han presentat esmenes, per tant, faríem votació conjunta de
les denominacions del títol II i del capítol 1 del títol II. 

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 4 es mantenen les esmenes següents RGE núm.
4059 i 60, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. Nosaltres plantejam als òrgans competents a
l’apartat 1 incloure els consellers, no exclusivament del Consell
de Govern i el conseller competent en funcions, sinó cada
conselleria en concret i, dins els òrgans de coordinació, estudi
i consulta, afegim l’Observatori de la funció pública que
després a altres articles desenvolupam.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, el meu grup parlamentari no acceptarà les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions? 

Si cap grup no demana votació separada faríem votació
conjunta, és correcte?

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 4.

Vots a favor? 8.

En contra? 5.

A l’article 5 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
4061 i 62, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.
Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, senzillament, vull fer una apreciació per substituir
l’apartat 2.c) de l’article 5 on es fa referència a establir un

sistema de mediació i arbitratge en el supòsits en que no es
produeixi cap acord en la negociació.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
acceptarà aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions.

Votació conjunta si els sembla bé.

Per tant, vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8. 3 i 2, 5 i 3, 8. El Sr. Simó Gornés no
vota.

Per tant, votació de l’article 5.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 5.

A l’article 6 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
4063, 64 i 66 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, és afegir un nou apartat a l’apartat 2 de l’article 6, que
seria “elaborar la normativa per impulsar i donar suport a un
sistema integral de prevenció de riscs laborals”.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El meu grup parlamentari no donarà suport a aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions.

Votació, idò, conjunta de totes les esmenes.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 6.

Vots a favor? 9.
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Vots en contra? 5.

Es manté l’esmena RGE núm. 4065/06, d’addició d’un nou
article, el 6 bis, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, es defensa en els seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No acceptarem aquesta esmena
tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

A l’article 7 no s’han presentat esmenes, per tant faríem la
votació de l’article 7.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

A l’article 8 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
4068 i 70, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
i les RGE núm. 3877,88 i 89, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. 

Començam per les del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Plantejam substituir
l’apartat 2 de l’article 8 on es plantegen els integrants del
Consell Balear de la Funció Pública, una distribució diferent
que nosaltres consideram més adient i també, a l’apartat 3,
plantejam afegir “especialment allò que fa referència a mesures
d’homologació de funcionaris, sistemes d’accés i retribucions,
així com el que es refereix a l’oferta d’ocupació, registre de
personal i relació de llocs de treball”. I afegir un nou apartat a
l’article 8, bé no sé si aquesta entra... aquesta esmena vostè
no...

EL SR. PRESIDENT:

Jo tenc la 68 i la 70.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, aquesta és la següent idò, d’acord. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Donam la paraula ara al Sr. Riudavets i després ja...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

A l’article 8 el PSM manté tres esmenes. Bàsicament la
primera, la 3877, correspon a que es determini dins la llei la
composició del Consell Balear de la Funció Pública, fins ara la
Llei de la funció pública a les Illes Balears, la 2/1989, establia
quina composició havia de tenir el projecte de llei que avui
debatem, l’ajorna a un futur reglament i a un decret que farà el
reglament. Per tant, nosaltres no estam d’acord en aquest sentit,
creim que la pròpia llei ha de marcar la composició, entre altres
coses, perquè el decret no passa per tràmit parlamentari.

Això quant a la primera esmena, la segona esmena és una
esmena conseqüència de l’anterior, que fa referència que separa
el text deixant clar, és a dir, el text actual posa que per decret
s’establirà la composició i la majoria de funcions. Nosaltres
deixam això de “la majoria de funcions” a part, per tant hem
hagut de fer un article en aquest sentit.

Finalment, dins aquest article 8, quan diu que
“reglamentàriament s’establiran les funcions de la comissió
balear”, també diu que “almanco hi haurà aquestes funcions i
les que s’estableixin reglamentàriament posteriorment”, i
nosaltres dins aquestes que sí que estableix la llei n’establim
tres de noves, quant a proposar mesures adreçades a la
normalització lingüística en compliment de la Llei de
normalització lingüística, proposar mesures per afavorir el
rendiment del personal i la qualitat del servei i debatre i
proposar mesures apropiades per fomentar la igualtat entre
homes i dones, que seria aplicació de la Llei de la dona
aprovada també per aquest parlament. 

Això és bàsicament el que pretenen les nostres tres esmenes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari votarà
en contra de les esmenes presentades pels dos diferents grups
parlamentaris i consideram que d’aquí al plenari és possible fer
o oferir una transacció al Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista respecte a l’article 8.3. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions?, no n’hi ha.

Feim votació conjunta, idò, si els sembla bé.

Vots a favor? 5.
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Vots en contra? 9.

Votació de l’article 8.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Anava un poc retardat...

A l’article 9 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
3880, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 3987,
del Grup Parlamentari Socialista.

Començam per la del PSM.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Perdoni, Sr. President. A mi em consta la 4070, que és
afegir un nou apartat al número 8 i que jo suposava que aniria
entre el 8 i el 9, però ...

EL SR. PRESIDENT:

La 4070, l’hem vista, no? La 4070, vostè la defensada, la
4068 i la 4070. 

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

I la 4067?

Estava incorporada, aquesta? D’acord, d’acord, idò ja està.
Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Ha quedat aclarit, eh? Molt bé.

Ara passam a l’esmena 3880 del PSM.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. Fa referència a la Comissió de
Personal, l’article 9, concretament el punt 2. Simplement
pretenem corregir amb l’esmena el retall que aquesta llei fa de
les funcions que té la Comissió de Personal. Nosaltres
continuam mantenint una sèrie de funcions que tenen
actualment gràcies a la Llei 2/1989 i que amb aquesta nova llei
es retallen. Són concretament: informar sobre els projectes de
relació dels llocs de treball, informar-se sobre els projectes
d’oferta pública d’ocupació i informar sobre els procediments
a cursos que habiliten per a l’obtenció de grau superior als
consolidats. Són tres funcions que tenia la Comissió de
personal que amb aquesta nova llei desapareixen, creim que és
un error i un retrocés. Per tant, hem presentat aquesta esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista, la 3987.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. L’esmena que presenta el Grup
Parlamentari Socialista a aquest article, que efectivament es
refereix a la Comissió de Personal de l’administració, entenem
que a aquesta comissió per la seva importància a part de les
atribucions que ja vénen designades al propi article, se n’hi
haurien d’afegir tres més, en aquest sentit va la nostra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari, a
aquest article, votarà en contra de les dues esmenes
presentades, però sí que proposa una esmena in voce a aquest
article. El text el tenen tots els grups parlamentaris, no sé si és
necessari reproduir-lo o no reproduir-lo, però en qualsevol cas
he de dir que acceptar aquesta proposta implica únicament
mantenir la sistemàtica del text. 

Es tracta de redactar a la mateixa disposició la regulació
dels diferents òrgans, afecta el punt 2 i el punt 3. Simplement
vull demanar als grups parlamentaris si accepten aquesta
esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular i, si volen
que els reprodueixi el text, el reproduiré, però entenc que està
a la seva disposició perquè el vàrem facilitar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Rosselló, com a fixació de posicions? No.

En relació amb la proposta del Grup Parlamentari Popular.
Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
s’hi oposa i no accepta aquesta esmena in voce.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació, podem fer la votació conjunta, si els
sembla bé.

Vots a favor? Sí, som a l’esmena. 5. No, Sr. Riudavets? No,
no. 5, molt bé.

Vots en contra? 9.

Votació ara de l’article 9.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 10 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
4071, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, 3881,
del PSM-Entesa Nacionalista, i 3988, del Grup Parlamentari
Socialista. 



942 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 63 / 7 de març del 2007 

 

Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A l’apartat 4, que parla de
la composició i el règim de funcionament de la Inspecció
general de qualitat, nosaltres li donam una redacció molt més
completa, plantejam que sigui nomenat l’inspector general pel
conseller competent i plantejam, sobretot, que siguin
funcionaris i que el sistema de nomenament sigui per concurs
de mèrits, prèvia convocatòria pública.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena va en el sentit
d’eliminar el que parla d’avaluació del rendiment, els sistemes
d’avaluació dels rendiment. No ens sembla correcta aquesta
redacció, si més no perquè consideram que el rendiment no és
un fet objectiu, i manco en funció pública, i pot suposar
greuges i dificultats quant a una bona consecució de les
funcions generals dels funcionaris. 

Creim que no va en la línia tampoc de l’Estatut del
funcionari que s’està elaborant a Madrid i creim, en tot cas, que
és possible arribar a un acord si es varia el redactat, en tot cas
serà proposta del Partit Popular, si presenta transacció en
aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta diputada pensava que
aquesta esmena ja havia estat incorporada al dictamen, creia
que ja havia estat objecte d’una transacció durant la ponència,
però en qualsevol cas, dóna per defensada l’esmena en els seus
propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
votarà en contra de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Oferirà una transacció a l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, en el sentit de
deixar el punt 4 de la següent manera: “La composició i el
règim de funcionament de la Inspecció General de Qualitat,
Organització i Serveis es regulen per decret del Consell de
Govern. En tot cas, els inspectors han de ser personal
funcionari de l’administració autonòmica”. Entenem que si

s’accepta la regulació proposada en el punt 4 s’assegura la
condició funcionarial dels inspectors dels serveis. 

Respecte a l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, he de dir-los que nosaltres entenem que a tot el
text ha de figurar “avaluació de l’acompliment”, en aquest
sentit, en el número 3, podem transaccionar per tal que hi figuri
així, el meu grup parlamentari els ofereix aquesta transacció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Començarem pel Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, nosaltres acceptaríem la transacció, encara que no...,
perquè ens accepta la meitat del que plantejam, que siguin
funcionaris, el que no accepta és que el sistema de
nomenament, d’elecció, sigui per concurs de mèrits, però bé, és
millor que la redacció actual i l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Com ja he dit a la primera
intervenció acceptarem aquesta transacció ja que millora el
text, s’ajusta a la definició de l’Estatut del funcionaris,
concretament parla l’Estatut del funcionaris que s’està a punt
d’aprovar a Madrid, parla d'“evaluación del desempeño”,
creim que millora bàsicament el text perquè no és el mateix
avaluació del rendiment que avaluació de l’acompliment, un
funcionari ha d’acomplir unes funcions, no ha de rendir com si
fos un procés industrial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Jo demanaria al Grup Parlamentari Socialista si,
amb aquestes transaccions de les esmenes d’Esquerra Unida i
PSM, hi  estan d’acord i així ja les podríem donar aprovades
per assentiment i només votaríem la seva.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Hi estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d’acord, molt bé, idò queden aprovades per
assentiment la d’Esquerra Unida i Els Verds i la del PSM.

Ara passam a votar la del Grup Parlamentari Socialista que
es manté viva.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Passam a la votació de l’article 10.
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Vots a favor? 8.

Bé, jo estic despistat amb els vots, perquè vostè, Sr. Gornés,
jo no el comptava perquè ha arribat i abans hi havia aquí un
altre diputat, ...sí, ara són 9, però vostè és titular?, ve en...?
Titular, bé, com que abans hi havia un altre diputat i se n’ha
anat i no han dit res, jo no el comptava. No, no, jo el que dic,
no, el que correspongui.

Per tant, són 9. Perfecte.

Vots en contra? A l’article 5, sí.

A la denominació del capítol 2 del títol II no s’han presentat
esmenes, per tant, passam a votació.

Vots a favor? 10, 11. Unanimitat, no ho sé, bé, tornarem...

Vots a favor? Bé, idò, sí, no, passam a la votació de la
denominació del capítol 2 del títol II.

(Se senten veus de fons)

Votació de la denominació del capítol 2 del títol II. Tornam
començar.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5. Perfecte.

A l’article 11 es manté l’esmena RGE núm. 3989, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena es fa a l’article
11 que es refereix a l’Escola Balear de l’Administració Pública.
El punt 2 diu que l’organització de l’escola i les funcions dels
seus òrgans es regulen per decret, però entenem que el que
proposa la nostra esmena ha de venir regulat per llei i no
deixar-se a regulació de decret i per això proposam que amb
caràcter general tots els llocs de treball de l’escola de nivell 29
i inferior es proveiran per funcionaris mitjançant concurs de
mèrits. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions?

Per tant, passam a votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Ara, votació de l’article 11.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 12 i a la denominació del títol III no s’han
presentat esmenes.

Per tant, vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 13 es manté l’esmena RGE núm. 4072, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. És una esmena que pretén suprimir de
l’apartat 1 els funcionaris adscrits als ens de dret públic
sotmesos a dret privat d’acord amb les seves normes de creació.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El meu grup parlamentari, de la mateixa manera, no donarà
suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posicions.

Passam a votar.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 13.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 14 no s’han presentat esmenes, per tant, passam
a la votació de l’article 14.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5.
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A l’article 15 es mantenen les esmenes següents: les 4073
i 74, del Grup Parlamentari esquerra Unida i Els Verds, i la
3882, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Començam per defensar les d’Esquerra Unida i Els Verds.
Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, a l’article 15..., a mi me’n surten dues, però bé.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la 4073 i la 74.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

D’acord, correcte. Bé, idò, planteig substituir l’apartat 2.d)
i introduir una sèrie, diguéssim, de garanties més potents que
les que es plantegen a l’article quan parla de desenvolupar
programes temporals que responen a necessitats no permanents,
idò, nosaltres afegim una sèrie de garanties per a aquests
programes.

I substituir l’apartat 3 de l’article 14, plantejam que “els
funcionaris interins se seleccionin mitjançant convocatòria
pública i pel procediment de concurs”. També afegir més
garanties.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. L’esmena a l’article 15 fa referència
al punt 2 on es fixen les circumstàncies perquè un lloc de feina
a l’administració pot ser ocupat per personal interí. Nosaltres
aquí volem, aquest article ha obviat o ha oblidat un aspecte que
nosaltres consideram fonamental. No parla que el personal
interí pot ocupar, pot substituir personal alliberat per tasques
sindicals. L’alliberament per tasques sindicals és un dret
reconegut als treballadors i és la consecució d’una realitat, és
el que està passant a aquest moment. Ens preocupa que aquesta
possibilitat de ser substituït per un interí el personal que sigui
alliberat per motius sindicals no es contempli a la llei quan es
contemplen totes les altres possibilitats. Per tant, nosaltres
intentam introduir-lo perquè simplement és la consecució d’una
realitat i la plasmació d’un dret que tenen els treballadors
sindicats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
contempla l’aprovació d’aquestes esmenes en aquesta instància

i es reserva la possibilitat de transaccionar-les d’aquí al ple. En
qualsevol cas, he de dir que no acceptarem les esmenes
presentades pels dos grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò no hi ha fixació de posicions. Ja passam a la votació
conjunta de les tres esmenes.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 15.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Als articles 16 i 17 no es mantenen esmenes. Per tant,
passam a fer la votació conjunta d’aquests dos articles.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 18 es manté l’esmena RGE núm. 3990, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena proposa afegir un
punt més en aquest article que ralla del personal laboral
temporal per tal que el previst a l’article anterior, al punt 4
concretament, relatiu al personal laboral fix, també sigui
d’aplicació a aquests treballadors.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular a
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 3990,
presenta una transacció que afecta el punt 2 i el punt 3.
Entenem que si s’accepta la proposta de redacció s’assegura el
dret del personal laboral a la jubilació anticipada i a la jubilació
també parcial, com també possibilita el foment de l’ocupació
de persones amb discapacitat. 

Entenc que la proposant, la defensora de l’esmena, el Grup
Parlamentari Socialista, disposa del text de la transacció, en
qualsevol cas, si ho troba convenient el tornaré reproduir. Diu
que no, en qualsevol cas el facilitaré als serveis jurídics perquè
prenguin nota en cas que s’hagi d’incorporar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament no és necessari
perquè ja ens ha fet arribar el text de la transacció de forma
prèvia. 

El Grup Parlamentari Socialista no acceptarà aquesta
transacció perquè malgrat és ver que amb la nova redacció que
es proposa s’asseguren els drets a aquest personal laboral de
jubilació anticipada i jubilació parcial, així com també el
foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, però
nosaltres anàvem més enllà, la nostra esmena era molt més
ampla i entenem que no recull el sentit de la nostra esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha fixació de posició? No.

Per tant, passam a les votacions.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 18.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 19 s’hi manté l’esmena següent, RGE núm. 3991
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena de
modificació en el punt 2 de l’article 19 i entenem que és
necessària per tal de no desvirtuar allò que és el concurs com
a sistema d’accedir a l’administració pública.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular votarà
en contra d’aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posició? 

Per tant, passam a votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 19.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 20 s’hi manté l’esmena següent, la RGE núm.
3992 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena també de
modificació, se pretén canviar la redacció del punt 2, per tal de
garantir la publicitat i la transparència per evitar la
discrecionalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. De la mateixa manera el meu grup
parlamentari no donarà suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posició? No n’hi ha.

Per tant, vots a favor de l’esmena? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 20.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A les denominacions del títol IV i del capítol 1 del títol IV
i als articles 21, 22 i 23 no s’hi mantenen esmenes. Per tant,
passam a la votació conjunta, si els sembla bé.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 24 s’hi mantenen els esmenes següents RGE
núm. 4075 i 4076 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, les dues esmenes van en la mateixa direcció
i que és incloure com un element més, juntament amb cossos i
escales, les especialitats i no separar les especialitats de cossos
i escales.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?
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EL SR. JEREZ I JUAN: 

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
tampoc donarà suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha fixació de posició. Per tant, passam a la votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Passam a la votació de l’article 24.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 25 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 4077
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, en conseqüència amb allò que he argumentat
anteriorment planteig la supressió d’aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Grup Parlamentari Popular no dóna suport a aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha fixació de posició. Per tant, passam a votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 25.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Als articles 26, 27 i 28 i a la denominació del capítol 2 del
títol IV no s’hi han presentat esmenes. Per tant, farem votació
conjunta.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

A l’article 29 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 3883
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President. Aquesta esmena pretén simplement que la llei
s’ajusti a allò que marca el nostre Estatut i la Llei de
Normalització Lingüística de les Illes Balears. És la garantia de
què la llengua catalana, tal com marca la legislació existent, ha
de ser present a les institucions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
tampoc donarà suport a aquesta esmena del Grup Parlamentari
PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posició?

Passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 29.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A l’article 30 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 3884
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és de la mateixa
temàtica que l’anterior i fa referència a incorporar els
coneixements de la llengua catalana com a exigència per
ocupar un lloc de feina. És un lloc tal vegada més adient que
l’esmena anterior, era dins el global de l’article 29 i esperem
que d’una forma o d’una altra el Partit Popular sigui receptiu
perquè simplement és el compliment de la legislació que mana
que tots els funcionaris puguin atendre el personal amb una de
les dues llengües oficials.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular oferirà
al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista una transacció
a aquesta esmena. Entenem que si s’accepta aquesta transacció,
s’assegura que tots els llocs de treball tendran un nivell mínim
de coneixement de la llengua pròpia, de la llengua catalana,
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encara que aquest s’hagi de preveure reglamentàriament. Si no
s’accepta hi podrà haver llocs que no tenguin un mínim
establert. La transacció, l’oferiment que li feim és a l’apartat D,
per tal de què la redacció figuri de la següent forma. “Apartat
D, nivell exigit de coneixement de la llengua catalana com en
els termes que s’estableixen reglamentàriament”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, naturalment accept la transacció perquè és exactament
allò que mitjançant un punt i a part, jo feia un afegit a un punt
ja existent, la proposta del Partit Popular ho posa igualment,
però a un punt i a part. Per tant, naturalment que accept la
transacció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vostès estan d’acord? 

Per tant, l’esmena RGE núm. 3884 queda aprovada per
assentiment.

Votació de l’article 30.

Vots a favor? 11.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Jo tenc més perspectiva que vostè Sra. Camps. És normal.

A l’article 31 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 4079 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
i RGE núm. 3994, 3995 i 3996 del Grup Parlamentari
Socialista. Començam per l’esmena d’Esquerra Unida i Els
Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, l’esmena té com a objectiu a l’apartat 1, en el
procediment d’elaboració de la relació de llocs de feina, donar
més paper a les conselleries i a les entitats autònomes, encara
que se faci en colAlaboració amb el conseller competent. En
definitiva, més paper a les conselleries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Són tres les esmenes que es
mantenen en aquest article per part del Grup Parlamentari
Socialista i amb elles el que feim és modificar la redacció del
punt primer i del segon i així mateix suprimir el punt tercer. I
en la mateixa línia del portaveu que m’ha precedit, també
s’intenta donar més rellevància a les altres conselleries com a
les entitats autònomes interessades.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari no
contempla donar suport a les esmenes presentades a l’article 31
per part dels diferents grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Fixació de posició? No n’hi ha.

Passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 31.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A l’article 32 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 4080 d’Esquerra Unida i Els Verds i les RGE núm. 3997,
3998 i 3999 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, plantejam suprimir els apartats 3, 4 i 5, en
funció que no acceptam el tema de genèrics i singularitats en la
catalogació del personal.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que el portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds, el que passa és que el Grup
Parlamentari Socialista enlloc de presentar una sola esmena,
n’ha plantejat tres, però també per suprimir els apartats 3, 4 i 5
d’aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquestes esmenes presentades pels grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha fixació de posició. Per tant, passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 32.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A l’article 33 no s’hi han presentat esmenes. Per tant,
passam a la votació de l’article 33.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

A l’article 34 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 4000
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena de
supressió, se pretén suprimir el punt 4 d’aquest article 34. És
una esmena que també es planteja per tal d’evitar arbitrarietat
en relació als llocs de feina i del personal funcionari.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Grup Parlamentari Popular no dóna suport a aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 34.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A l ‘article 35 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 4081 i 4082 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds i les RGE núm. 4001 i 4002 del Grup Parlamentari
Socialista. Comença el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

L’esmena que fa referència a l’article 35, apartat 3, té per
objectiu plantejar la característica en els llocs de naturalesa
directiva que també hi hagi convocatòria pública per participar
en els cursos i basant-se en els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, que estan establerts a l’article 71.5. I afegir un nou
apartat que plantegi en qualsevol cas els llocs de naturalesa
directiva només podran ser ocupats per funcionaris de carrera
i també ens referim a l’article 14.3 per argumentar aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes que se mantenen
en aquest article, la primera és relativa al punt segon, en el qual
entenem que s’han de considerar que en tot cas tenen naturalesa
directiva els llocs de treball classificats en els nivells 30 i 29.

I la segona de les esmenes es refereix a l’apartat tercer
d’aquest article 35. Plantejam una substitució del seu redactat
per tal que els cursos que atorguen el diploma de personal
directiva expedit per l’Escola Balear de l’Administració
Pública, o un altre homologat per aquesta escola, s’han de regir
pels principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari votarà en
contra d’aquestes esmenes presentades. No obstant això, el meu
grup també vol oferir una esmena in voce en aquest article,
perquè entén que hi ha una necessitat de rectificar allà on diu:
“avaluació del rendiment per avaluació de l’acompliment”.
Qüestió que serà una constant per part del meu grup durant tota
aquesta sessió per tal de rectificar aquelles qüestions que facin
relació a aquesta rectificació i que són varies. 

Per tant, votaríem en contra de les esmenes presentades,
però sí faria una esmena in voce per tal de regular aquesta
incidència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

El Grup Parlamentari Socialista no accepta l’esmena in
voce.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President. Ens trobam davant d’un problema que serà
seriós, per una part hem variat l’avaluació de l’acompliment i
com que jo no hi havia fet esmena no se me pot fer la
transacció. És una esmena in voce i per tant, hi ha dos termes
que no diuen el mateix a llocs que haurien de ser idèntics.

EL SR. PRESIDENT:

Ens pot donar un poc de llum Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Les esmenes in voce s’han d’acceptar per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè la manté? S’ha solAlicitat el debat i mantenim les
postures.

Passam a votació de les esmenes conjuntes.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 35.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5

A l’article 36, denominació del capítol 3 del títol IV i dels
articles 37 i 38 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 39 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 3885
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam en el mateix cas del
canvi de rendiment per compliment. Jo supòs que el portaveu
del Partit Popular me presentarà transacció per seguir en la línia
anterior. I en tot cas jo no defensaré aquesta esmena perquè ja
l’he defensada anteriorment i m’ha presentat una transacció. En
el cas de què no se presentés transacció encara embullaríem
molt més el text.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular per
donar-li una coherència a aquest text, maldament l’incident
anterior (...) el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
una transacció per tal què figuri “avaluació de l’acompliment”.
Gràcies.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Accept la transacció naturalment.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps i Sr. Rosselló, l’accepten també vostès?

S’aprova per assentiment.

Ara passam a la votació de l’article 39.

Podem entendre que s’aprova per assentiment? No.

Vots a favor? 11.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Sí?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, disculpi. Tenia també una altra esmena in
voce per fer en aquest article. No sé si estic en disposició de
fer-ho perquè ja l’hem votat. Simplement era afegir una paraula
en el punt tercer. En cas contrari ho portarem en el ple i
intentarem rectificar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Me diuen que s’ha votat.

A la denominació del capítol 4 i del títol IV, els articles 40,
41, 42 i 43 i a les denominacions del títol V i del capítol I del
títol V no s’hi han presentat esmenes. 

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 44 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 3886
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President. Aquest article 44 parla dels principis
informadors, és a dir, els grans principis que han de regir la
selecció de personal. En aquest sentit i tenint en compte que
aquest Parlament ha aprovat la Llei de la dona, allà on se deixa
ben clar que dins la funció pública s’ha de fer el possible per la
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igualtat d’homes i dones dins la funció pública. Un dels
principis informadors que nosaltres demanam que s’afegeixi
mitjançant aquesta esmena, és la idoneïtat dels processos de
selecció per fomentar la igualtat d’homes i dones dins la funció
pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular oferirà
una esmena al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
referent al punt f) d’aquest article. En cas de què s’acceptés
hauria de dir: “el foment de l’accés de les dones a aquells
sectors d’activitat allà on hi ha més percentatges d’homes”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Me sap greu, encara que veig la bona intenció, crec que el
redactat és confós perquè no és “foment de l’accés de les dones
a aquells sectors d’activitat allà on hi ha més percentatge
d’homes”; és la igualtat que s’ha d’aconseguir segons la Llei de
la Dona aprovada pel Parlament. No puc acceptar la transacció,
m’agradaria que el Partit Popular es mirés de cara a un plenari
un redactat que complís amb la Llei de la Dona, perquè amb
aquest redactat que proposen no és això el que se pretenia.

Per tant, no accept la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Un moment.

Ara passam a la votació de l’article 44.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 5.

A l’article 45 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 4083 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, les RGE núm. 3887 i 3888 del PSM-Entesa Nacionalista
i les RGE núm. 4003, 4004 i 4005 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies. Una esmena que té per objectiu separar els
cossos, escales i especialitats del personal laboral fix amb el
tema d’accés i que planteja una diferència.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presentam a
l’article 45 fan referència als punts 3 i 4. La primera, la que fa
referència al punt 3, el que pretén és que la fase de concurs no
pugui ser per ningú que governi, ni per aquest ni per a un altre
Govern, no pugui ser utilitzada per obviar la imparcialitat de la
selecció. Nosaltres fixam un percentatge molt taxatiu del
percentatge d’allò que valdrà aquesta fase de concurs dins el
procés de selecció. Hi ha la tendència, ha passat en moltes
administracions, que incrementant el percentatge de la fase de
concurs, el que es fa és obviar el procés net de selecció. També
dins la mateixa esmena creim que l’excepcionalitat d’aquest
procés ha de quedar clara i també per tant, fixam un paràgraf de
quines seran les condicions excepcionals d’aquest procés.

I quant a l’esmena següent, és la clarificació d’allò que
suposa el sistema de concurs.

Per tant, la nostra intenció és la transparència en tot l’accés
a la funció pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’article 45 ratlla precisament dels
sistemes de selecció, creim que és un article molt important
dins aquesta llei. Per tant, també entenem que el que s’ha de
garantir al màxim són sistemes objectius i transparents per tal
de garantir aquest accés.

La primera de les esmenes proposa que el sistema
d’oposició sigui sempre el que sigui d’aplicació per a la
selecció de funcionaris de nou ingrés, sense que es pugui
aplicar a aquells funcionaris de nou ingrés cap a altre tipus
d’accés. 

Se proposa també amb una altra esmena canviar la redacció
del punt tercer, per tal de fixar un percentatge d’allò que valdria
la part de concurs en un sistema d’oposició-concurs. Nosaltres
fixam un percentatge d’un 10% màxim, que no es podrà superar
en cap cas en la fase de concurs de l’avaluació general.

I la tercera de les esmenes és canviar la redacció del punt 4
d’aquest mateix article.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari no donarà
suport a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds. 

I respecte a les esmenes presentades pels distints grups
parlamentaris restants, PSOE i PSM, dir-los que els oferesc una
transacció als dos punts, en el punt 3 i 4, allà on vostès també
hi han presentat esmenes. Vagi aquesta esmena pels dos igual.
Per tant, que la se quedi qui més li agradi. A l’article 3 allà on
diu: “fase de concurs”, modificar en el següent sentit: “ha de
ser proporcionada, de manera que no resulti determinant del
resultat del procediment,....”. I a continuació quedaria la resta
absolutament igual. 

I al punt 4, també als dos, PSM i PSOE, oferir-los la
següent redacció. Després de “convocatòria.”, hauria de
figurar: “aquest sistema té caràcter excepcional i únicament es
pot aplicar, d’acord amb les previsions de la normativa bàsica
estatal”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Per la meva part acceptaré la
transacció, per un motiu molt senzill, encara que nosaltres som
molt més taxatius, més durs i més clars en evitar que
precisament la fase de concurs resulti determinant del resultat
del procediment, sí és cert que mitjançant la inclusió d’aquesta
frase que proposa el Partit Popular en la transacció, s’endureix
la possibilitat, s’evita en part la possibilitat de què açò
succeeixi i a vegades més val poc que res.

I quant a l’excepcionalitat, és un redactat que també recull
allò que nosaltres preteníem amb la nostra esmena, el caràcter
excepcional d’aquest procediment.

Per tant, acceptaré per la nostra part la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista no
accepta la transacció proposada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Podem donar acceptades per assentiment les dues
del PSM, 3887 i 3888. I ara votam conjuntament la 4083
d’Esquerra Unida i Els Verds i les 4003, 4004 i 4005 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 45.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 46 no s’hi han presentat esmenes.

Votació de l’article 46.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

Ara si els sembla bé, podríem suspendre la comissió per 15
minuts, hi ha Junta de Portaveus i tornam reprendre.

EL SR. PRESIDENT:

Farem tota la via que haguem de fer i a les 3 prenem
decisions.

A l’article 47 es mantenen les esmenes següents: 4006 i
4007 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes es refereixen
a l’oferta d’ocupació pública. La primera va referida al punt
primer i entenem que s’hauria d’afegir que constitueix oferta
d’ocupació pública anual el conjunt de places vacants del
personal funcionari i del personal laboral, i afegir a partir
d’aquí “que hagin restat vacants al concurs de trasllats que es
realitzi prèviament, la cobertura de les quals resulti necessària
i no sigui possible amb el personal existent”.

I la segona de les esmenes demana la substitució del punt
tercer perquè l’oferta d’ocupació pública s’ha d’aprovar
anualment però dins dels sis primers mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra? 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Podem passar a votació, idò.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 2, 4, 6, 7.
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Votació de l’article 47. 

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 4.

A l’article 48 es manté l’esmena següent: la 3890 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que s’explica gairebé
tota sola llegint el títol; és l’addició d’un nou article que
titularíem “Foment de la igualtat entre homes i dones a la
funció pública”. Aquesta esmena no és de collita pròpia,
simplement recull allò que la Llei de la dona aprovada per
aquest mateix parlament planteja quant a la funció pública.
Passa per la composició equilibrada d’homes i de dones dins el
personal, per vetllar que en els llocs directius quan les dones
estiguin infrarepresentades també es potenciï la seva presència,
les reserves de places i la provisió de places en funció de la
igualtat... En definitiva és traslladar una llei d’aquest parlament,
que vull recordar que a la Llei de la dona una gran part del seu
articulat fa referència a funció pública, i curiosament a la Llei
de funció pública no s’ha tingut en compte allò que diu la Llei
de la dona, i simplement amb aquest article es corregiria aquest
oblit o..., que potser és simplement un oblit causat pel fet que
les dues lleis es van tramitar paralAlelament i una va arribar
abans que l’altra, però jo crec que simplement incorporant-lo
milloraríem la llei i compliríem el que diu una altra llei
d’aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Simplement per una qüestió de
precisió. No sé si el portaveu del Grup Parlamentari PSM feia
referència precisament a l’article 48 o si és que en feia
precisament a l’article 51, on també té presentada una altra
esmena, perquè... Al 48.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perdoni, Sr. President, li contest per aclarir-ho. És l’addició
d’un nou article, és una esmena d’addició d’un nou article 48,
un article específic per la igualtat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, correcte, molt bé, gràcies, Sr. President. Aquí allò que
el Grup Parlamentari Popular oferiria al Grup Parlamentari
PSM és una esmena al punt 4: allà on diu “desplegar” es
continuaria amb “les mesures”, afegint aquesta paraula, i
després s’afegirien dos punts, un apartat a) i un apartat b) on...
És que jo no sé si estam parlant del mateix...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

A veure, aquí hi ha una confusió. Jo he defensat l’esmena
3889, que era l’addició d’un nou article 48. Potser..., perquè
per ordre és la que...

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

No, no, és que ara estam a la 3890.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

La 3890; idò així és que l’ordre no ve com pertoca. Per tant,
si em permet, faré... Simplement l’esmena 3890 fa referència a
assegurar unes places determinades per a les persones amb
discapacitats. I ara és el que em contestava el Sr. Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, ha quedat clar?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Ara sí que té sentit la intervenció
del portaveu. Continuam amb el mateix, li oferiríem aquesta
esmena, una proposta que és una mesura de foment de
l’ocupació de persones amb discapacitat, a l’apartat 4 d’aquest
article, després de “desplegar” entenem que hauria de figurar
“les mesures”.

I després afegiríem dos, o modificaríem, o tractaríem dos
apartats, a) i b), on diria l’a): “Les persones amb discapacitats
concretes que requereixin proves selectives específiques que
s’hi adaptin.” I després, un apartat b), on digui: “La idoneïtat
dels llocs de treball que se’ls adjudiquin.”

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Encara que el redactat, diguéssim, és més ambigu del que
nosaltres proposàvem, sí és cert que marca la tendència o marca
el compromís d’establir mesures per al foment, perdó, mesures
per a l’ocupació dins la funció pública de les persones amb
discapacitats i, per tant, acceptaríem la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, el PSM accepta la transacció, entenc que vostès
també hi estan d’acord. S’aprova per assentiment l’esmena
3890 de l’article 48.

Ara passam a votar l’article 48.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.
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Abstencions? 3.

Es manté l’esmena 3889/06, d’addició d’un nou article, el
48 bis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No intervindré perquè, per equivocació meva abans ja he
defensat aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Votam en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

A l’article 49 s’hi manté l’esmena següent: la 4008/06 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. És una esmena que va dirigida
només a la lletra b) d’aquest article 49, de l’apartat 1, que
proposa que quedi redactada “El percentatge reservat per a la
promoció interna quan correspongui”, i aturar allà. Actualment
el redactat és bastant més extens i seria suprimir aquesta
darrera part.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 49.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Votació de l’article 49.

Vots a favor?

Ja l’hem votat, eh, perdonau, és que m’he despistat ara amb
el Sr. Tur.

A l’article 50 no s’hi mantenen esmenes.

Votació de l’article 50.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 51 s’hi mantenen les esmenes següents: la 3891,
92, 93 i 94 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
les 4009 i 10 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes que
presentam a l’article 51 fa referència als òrgans de selecció;
amb la nostra esmena pretenem també que la igualtat d’homes
i dones sigui present en els òrgans de selecció. La nostra
esmena diu clarament que, en tot cas, s’ajustarà la composició
dels òrgans de selecció al criteri de paritat entre homes i dones.
En aquest sentit, nosaltres consideram que també açò és
compliment de la Llei de la dona, que així ho diu.

La següent esmena, també a l’article 51, volem solucionar
un problema que hem detectat que considerem greu, i és
l’exclusió dels sindicats dels tribunals de selecció. Creim que
s’hauria de tornar al redactat de la Llei del 89 en aquest aspecte
i no marginar la presència dels sindicats dels òrgans de
selecció.

La següent esmena, la 3893, a l’article 51, aquesta vegada
punt 4, quan se’ns ralla dins aquest article d’una espècie de
comissió d’un òrgan de selecció gairebé professionalitzat o que
pot arribar a professionalitzar-se o que pot arribar a ser
permanent, la qual cosa doncs dificultaria l’objectivitat i la
imparcialitat. Creim que s’ha de suprimir el punt 4 de l’article
51, perquè no creim que s’hagi de posar damunt la taula ni tan
sols la possibilitat que per a la selecció del personal es creï un
òrgan gairebé de caire permanent, que és el que es pot deduir
del que diu aquest article.

I la darrera esmena a aquest article, l’esmena 3894, és
d’addició i és simplement la previsió que quan a un funcionari
se li ordeni formar part d’un òrgan de selecció i se li atribueixi
l’exclusivitat per a aquesta funció; és a dir, quan a una persona
se li diu: has de formar part d’aquest òrgan de selecció, mentre
formis part d’aquest òrgan de selecció, perquè és un procés
complicat i llarg, estàs alliberat de la resta de feines, encara que
sigui temporalment, exclusivament aquesta feina, s’ha de
preveure la substitució temporal d’aquest funcionari, perquè, si
no, resulta que es pot donar cas que recaigui la feina sobre
altres companys i no s’incrementi amb personal interí o amb
personal temporal per suplir aquest funcionari.
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Són, en definitiva, aquestes quatre esmenes a l’article 51
que, sincerament, creim que, d’acceptar-se, no trenquen la línia
de la llei sinó que la milloren.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes que
presentam a aquest article 51 va en relació amb la definició dels
membres dels òrgans de selecció que entenem que s’hauria de
fer per sorteig públic, independentment que la composició i
funcionament d’aquests òrgans evidentment s’han d’establir
reglamentàriament.

I la segona de les esmenes, es proposa una nova redacció en
el punt 3, per tal que entenem que no haurien de poder formar
part dels òrgans de selecció els càrrecs de naturalesa política,
els de personal eventual, ni els funcionaris que ocupin un lloc
de treball obtingut mitjançant el procediment de lliure
designació, i, en tot cas, els representants dels empleats i
empleades públics podran participar en aquestes seleccions
amb veu però sense vot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Les diferents esmenes presentades
el Grup Parlamentari Popular votarà en contra de les dues
presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Respecte de les tres o de les quatre presentades pel Grup
Parlamentari PSM, dir-li que no votarà a favor de la 3892, 93
i 94. I a la 3891, la qual fa referència a l’apartat 2 de l’article
51 li oferirà una transacció respecte d’aquesta mesura d’igualtat
de gènere; afegiríem, allà on acaba, a continuació de la paraula
“capítol”, afegiríem: “i ha de tendir a la paritat de gènere”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Jo, les motivacions d’aquest canvi,
se’ns van fer, a reunions anteriors, evidents, i era perquè quan
jo parlava de la paritat entre homes i dones dins els òrgans de
selecció, es deia que aquests òrgans de selecció normalment
són senars, és a dir que, en comparació, en castellà, impar i
que, per tant, no era possible la paritat. A veure, però d’això a
dir que s’ha de tendir a la paritat de gènere és no dir res, perquè
si són senars sempre no es tendirà. I llavors, jo li proposaria

una redacció alternativa a la transacció que me proposa, la qual
si no l’aclarim aquí la podem sempre aclarir en el plenari, que
seria de la següent manera: “Ajustant-se al criteri de paritat
entre homes i dones, sempre que el nombre de membres ho faci
possible”. Per tant, si qualque vegada hi ha un òrgan de
selecció que sigui par, per tant seria obligatori fer-ho, i, si fos
senar, ja, doncs no. És una possibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
acceptaria aquesta fórmula, per tant d’incorporar-la a l’apartat
2 de l’article 51.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sí, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Si vol el Sr. Lletrat que la llegeixi amb veu alta perquè ho
tenc a mà i no tenc ... Seria, al final del redactat actual del punt
2, “ajustant-se al criteri de paritat entre homes i dones, sempre
que el nombre de membres ho faci possible.”

EL SR. PRESIDENT:

Bé, per tant, la 3891 s’entén aprovada per assentiment i
votam les tres restants del Grup Parlamentari PSM, més les
dues del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 51.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 52 no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 53 s’hi mantenen les esmenes següents: les 4011
i 12 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes,
relativa al punt 1 d’aquest article 53, amb proposta que digui
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“El personal funcionari que obtingui una plaça com a
conseqüència de la participació en un procediment selectiu se
li ha d’adjudicar un lloc de treball amb caràcter definitiu.”

I la segona de les esmenes va referida al punt 3 d’aquest
mateix article, en el sentit que quedi redactat com
“L’adjudicació té caràcter provisional quan el funcionari no
acompleix els requisits per ocupar-la.”

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a aquestes
dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 53.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Als articles 54 i 55, a la denominació del capítol 2, del títol
V, als articles 56, 57, 58, 59, 60 i 61, a les denominacions del
títol VI i del capítol 1 del títol VI, a l’article 62 i a la
denominació del capítol 2 del títol VI, no s’hi han presentat
esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 63 s’hi manté l’esmena següent: la 3895 del Grup
Parlamentari PSM. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. El motiu d’aquesta esmena és molt
senzill, és intentar garantir que la situació de serveis especials
no suposi un perjudici professional. En aquesta cambra hi ha
molts de nosaltres, de molts diputats que estam en serveis
especials, i per tant jo crec que la dedicació a la política o
dedicació als càrrecs públics no hauria de ser un perjudici per
a les persones quan retornin al seu lloc de feina. Per tant, el que
nosaltres demanam és que als afectes de la consolidació del
grau personal, el temps que s’estigui en serveis especials sigui
computat que si fossin, persones que estan en serveis especials,
com si estiguessin en el seu darrer lloc de feina; o, si
mentrestant han concursat, al lloc obtingut. El que no es pot és
deixar en l’aire la situació de les persones que estan en serveis

especials, creim que això millora tècnicament la llei i, a més,
possibilita que la gent accedeixi a un càrrec públic, amb una
certa tranquilAlitat que no perdrà cap situació consolidada dins
el seu lloc de feina inicial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
acceptarà aquesta esmena perquè entén que el text original és
molt millor que l’esmena proposada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No l’accepta. Passam idò a la votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.
 

Votació de l’article 63.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 64 s’hi manté l’esmena següent: la 3896 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena crec que amb les
transaccions que ja m’han fet sobre el canvi de rendiment per
acompliment, no importa defensar-se.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Mantenc els mateixos criteris (...)
portaveu del Grup Parlamentari Socialista. En qualsevol cas el
que sí faré és oferir una transacció a aquest article per tal que
allà on figuri “del rendiment” figuri “avaluació de
l’acompliment”. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, però votam l’esmena perquè me pens que l’altra vegada
el Grup Socialista no hi estava d’acord amb això. Ah, és una
transacció vostra, no afecta ...? Bé, idò la donam aprovada per
assentiment l’esmena.

I ara passam a la votació de l’article 64.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.
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A l’article 66 s’hi manté l’esmena següent: la 4013 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és d’addició d’un
nou punt, d’un punt final, el punt 4 a aquest article 66, per tal
de preveure que el temps de serveis prestats tant en adscripció
provisional o en comissió de serveis només podrà computar-se
per a la consolidació del grau quan el funcionari passi a ocupar,
mitjançant un procediment reglamentari, un lloc de treball del
mateix nivell o superior.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Passam a votar l’article 66.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A l’article 67 i a la denominació del capítol 3 del títol VI no
s’hi han presentat esmenes. Per tant, vots a favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, si em dóna la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Simplement per, arribats a aquest punt i a aquest article,
simplement, amb coherència amb la intervenció d’aquest
diputat, seguir mantenint i insistir en el mateix, maldament el
Grup Parlamentari Socialista no ens doni suport, però sí que
ens agradaria que maldament això no fos així, sí que constàs en
acta. Per tant, oferiríem una esmena in voce a la resta de grups
parlamentaris per tal que allà on figuri “l’avaluació del
rendiment” figuri “l’avaluació de l’acompliment”, que és
precisament a l’article 67, apartat 1.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l’article 67 i de la denominació del
capítol 3 del títol VI, que no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 68 s’hi manté l’esmena següent: la 4014 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit de
suprimir el punt 3 d’aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Grup Parlamentari Popular no està d’acord amb suprimir
el punt 3 d’aquest article. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 68.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A l’article 69 s’hi manté l’esmena següent: la 4084 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. Suprimir l’apartat d) perquè consideram
que el personal fix de cossos i escales i especialitats no ha
d’entrar dins la modalitat de promoció interna.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.
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Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 69.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

A l’article 70 s’hi manté l’esmena següent: la 4015 del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena va en el sentit de
substituir el redactat actual del punt 4 d’aquest article 70 pel
següent: “Les places reservades a promoció interna que quedin
vacants s’afegiran a les d’accés lliure”.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. No li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 70.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

A la denominació del capítol 4 del títol VI no s’hi han
presentat esmenes.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

A l’article 71 s’hi manté l’esmena següent: la 3899 del Grup
Parlamentari PSM-Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. L’article 71 fa referència a la
formació i perfeccionament del personal, parla a distints punts
dels plans de formació i parla també dels criteris que han de
regir aquesta formació, els principis d’igualtat, objectivitat i
mèrit; el que no fa en cap moment és garantir l’accés de tots els
funcionaris a la formació, garanteix una formació, però no
garanteix que tots els funcionaris hi podran accedir. I per tant

crec que això pot quedar en una declaració d’intencions o un
paper banyat d’aquest article, que està ben redactat, que és un
article que no ens agrada, però que hi manca el compromís que
nosaltres redactam amb aquests termes: “L’administració
garanteix l’accés a la formació de tots els empleats públics”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votam l’article 71.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 72, a les denominacions del títol VII i del capítol
1 del títol VII, als articles 73 i 74 i a les denominacions del
capítol 2 del títol VII i a la secció primera del capítol 2 del títol
VII no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 75 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4085
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i la 4016 del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. Aquesta esmena té com a objectiu situar
el tema de la lliure designació com a una qüestió excepcional
i no com a una cosa habitual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit i per tant
proposam en el punt 1 d’aquest article 75 suprimir
“ordinàriament”, per tal que no sigui una cosa general, sinó que



958 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 63 / 7 de març del 2007 

 

sigui més específica i que quedi redactat: “Els llocs de treball
adscrits al personal funcionari s’han de proveir pels sistemes de
concurs, de mèrits o lliure designació, sempre mitjançant
convocatòria pública”.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. A cap dels dos grups
parlamentaris donarem suport a les esmenes presentades.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 75.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 76 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4017,
18, 19 i 20 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquestes quatre esmenes són
relatives a la modificació de les regles generals del concurs, per
tal que entenem que haurien de ser uns procediments molt
excepcionals per tal d’accedir a la funció pública, i queden
defensades amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 76.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 77 s’hi mantenen les esmenes següents: la 3901
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i les 4021 i
22 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, molt breument. És una esmena que pretén que
sempre els concursos de mèrits que es facin siguin previs a
l’adjudicació dels llocs de l’oferta pública d’ocupació. És
senzillament per evitar que l’oferta pública no respongui a la
realitat, si es fa de l’altra manera, doncs de vegades es faran
concursos de mèrits després d’haver adjudicat places, i això no
té sentit. Per tant, és una millora tècnica que creim que s’hauria
d’acceptar.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Les dues esmenes relatives a
aquest article, la primera és per canviar el redactat del punt 1 i
per tal d’afegir que la periodicitat de la convocatòria sigui
anual, dins els dos primers mesos de cada any, i que aquesta
haurà d’incloure la totalitat de llocs vacants, sense titular, amb
dotació pressupostària, per una banda.

I la segona esmena es refereix al punt 2, la qual pretén la
seva supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No acceptarem cap de les dues
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 77.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 78 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4086,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; la 3902, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i la 4023 del
Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Rosselló?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. L’objectiu de la nostra esmena és suprimir
el concepte de concurs específic.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena va en el sentit
d’eliminar fórmules poc objectives dins el concurs específic. És
un concurs per a provisió de llocs de feina, no ho oblidem, i les
fórmules han de ser objectives i objectivables, i consideram que
les entrevistes i la valoració d’informes d’avaluació així, en
genèric, no són fórmules objectives, sinó que són moltes
vegades subjectives i poden suposar una certa desviació del que
hauria de ser la imparcialitat de l’accés a la funció pública. I
per tant, demanam concretament suprimir “entrevistes i
valoracions d’informes d’avaluació dins el concurs específic
per a la provisió de llocs de feina”.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, també demanam la
supressió del concurs específic, per tant la supressió de l’article
78.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra’

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Tampoc no li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació idò.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 78.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 79 s’hi mantenen les esmenes següents: la 4087
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la 3903 del
Grup Parlamentari PSM i la 4024 del Grup Parlamentari
Socialista.

Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra esmena va en la
línia de suprimir l’apartat d), perquè consideram que amb l’a),

b) i c) queda perfectament definida la lliure designació i el d)
dóna una generalitat a l’assumpte que no és qüestió de passar-
se en aquest tema, segons la nostra opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també volem establir
cauteles en el que fa referència a la lliure designació. En aquest
article 79 es defineix la lliura designació i s’estableixen una
sèrie de llocs de treball que seran proveïts per aquest sistema.
La nostra esmena no modifica ni la definició ni les fórmules de
la lliure designació, però el que sí fa és eliminar l’obligatorietat
que aquests llocs de feina que es relacionen es cobreixin per
aquest sistema. Tan simple com dir, en tost de dir “es proveiran
per lliure designació” es posaria “es podran proveir per lliure
designació”; açò lleva l’obligatorietat i per tant es pot
modificar que a un moment donat en què no sigui necessari, no
s’hagin de proveir per aquest sistema, el qual sempre pot
aixecar més recels.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. La nostra esmena també va en el
sentit de les anteriors. Rallant de lliure designació s’ha de rallar
amb cauteles d’aquesta modalitat i anam una mica més enllà
que el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i no deim
només “podran proveir-se”, per llevar l’obligatorietat que ara
mateix estableix l’article, sinó que diem “només podran”. O
sigui que també ho limitam que no es pugui incloure cap
supòsit més. I dels llocs que es preveu que es podran proveir
per lliure designació, es modifiquen una mica del que
actualment preveu la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. No acceptarem cap de les
esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 79.

Vots a favor? 8.
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Vots en contra? 3.

A l’article 80 s’hi mantenen les esmenes següents: les 4025
i 4027 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes se
refereix a la lletra C del punt 1, en el barem de puntuació en el
cas de concurs de mèrits. I la segona de les esmenes és afegir
un nou apartat E que digui: “el nivell mínim de coneixements
de llengua catalana que s’haurà d’acreditar”.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular oferirà a aquestes
esmenes una transacció per tal que en el punt C figuri el
següent: “nivell exigit de coneixement de la llengua catalana”.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Crec que hi ha hagut una errada, crec
que he defensat una esmena que ja està incorporada...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo aquí he dit la 4025 i 4027.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Per tant, a la que se refereix la transacció que em fa el Grup
Popular, entenc que ja està incorporada en el dictamen de
ponència. Per tant, deixaria per defensada en els seus termes la
4027 que no he defensat anteriorment. 

EL SR. PRESIDENT:

Les dues se mantenen vives?

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Article 80. Votació.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A l’article 81 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 4028
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que pretén substituir
el punt 4 de l’article 81 amb el següent redactat que digui: “els
funcionaris amb adscripció professional tenen l’obligació de
participar en el primer concurs que es convoqui i de solAlicitar
la totalitat de llocs corresponents al seu cos, escala, o
especialitat i a la seva illa de residència que es convoquin”.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El grup parlamentari votarà en contra
d’aquesta esmena presentada. No obstant, aquest article oferirà
una esmena in voce, res a veure amb allò que proposa el Grup
Socialista en aquest cas, per tal d’afegir a l’apartat 4, després
de “redistribució”, afegir “o resignació d’efectius”. Aquesta és
una proposta que feim en aquest article i que ve també
relacionada amb una esmena presentada pel Grup Parlamentari
PSM a l’article 90, que entenem que és aquí efectivament allà
on ha de figurar aquesta qüestió.

Per tant, simplement oferir aquesta esmena in voce per tal
d’incorporar aquestes tres paraules que li donen molt de sentit
respecte les pretensions del PSM a l’esmena presentada a
l’article 90. En qualsevol cas, estic a l’espera de l’acceptació
dels grups per tal de què es pugui incorporar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. No s’accepta aquesta esmena in
voce, sense perjudici de què se reflexioni damunt ella i en
plenari pugui canviar de criteri.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Passam a votar l’article 81.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

A la denominació de la secció 2, del capítol 2, del títol VII
no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.
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Abstencions? 2.

A l’article 82 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 4029
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena se refereix al punt
segon de l’article 82. S’especifica una mica més aquest punt i
la deix defensada en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Grup Parlamentari Popular no l’acceptarà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 82.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

Als articles 83, 84 i 85 no s’hi han presentat esmenes.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 86 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 3904 del Grup Parlamentari PSM i la RGE núm. 4030 del
Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Aquest article fa referència als ítems
de la comissió de serveis i nosaltres creim que allò que hauríem
d’intentar entre tots és racionalitzar el sistema de la comissió de
serveis i evitar la discrecionalitat i de vegades el desgavell, no
dic d’aquesta administració, sinó en general de totes les
administracions quant a la comissió de serveis, que de vegades
és una mesura graciable perquè sigui sense uns barems, ni una
cosa objectiva.

Per tant, allò que nosaltres proposam és que les persones
interessades en una comissió de serveis, almanco portin dos
anys de permanència en el lloc de treball objecte de la permuta.

Que no puguin permutar just haver accedit a la plaça. I les
persones interessades portin almanco cinc anys en servei actiu.

Perdonin, he ratllat de comissió de serveis tot el temps i
m’estava referint a les permutes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’esmena que nosaltres presentam
suposa una substitució de tot el redactat de l’article 86, relatiu
a les permutes, que deix defensat en els seus propis termes per
la seva extensió.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Intervenim per dir que
rebutjam l’esmena 3904 presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

No obstant, respecte l’esmena 4030 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, voldria presentar una transacció que fa
referència a diferents qüestions molt puntuals de tot l’article en
general i que no reproduiré si no és necessari, perquè la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista disposa del text. Per
tant, simplement oferir-li aquesta transacció i esperar que sigui
acceptada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

En contra del que espera el portaveu del Grup Popular, no
es pot acceptar aquesta transacció perquè l’esmena és molt més
ampla, demana moltes més coses del que se transacciona. Per
tant, no s’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 86.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.
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A la denominació del capítol 3, del títol VII i als articles 87
i 88 no s’hi mantenen esmenes.

Passam a la votació.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 89 s’hi mantenen les esmenes següents RGE
núm. 3906 del PSM i la 4031 del Grup Socialista.

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena a aquest article fa
referència a una condició que ja s’ha acceptat en un article
anterior i és que sempre se tengui en compte, en el concurs o el
que sigui, que hi hagi personal interí en condicions d’ocupar-
les. Es diu que: “el personal funcionari que ocupi amb caràcter
definitiu llocs de feina genèrics pot ser traslladat...”, ratlla del
trasllat forçós. Però abans de trasllat forçós d’un propietari amb
plaça, s’hauria de mirar que no hi hagués cap interí que estigués
en condició d’ocupar aquell lloc abans d’anar a una cosa
gairebé excepcional i que és el trasllat forçós.

Per tant, nosaltres creim que això ho complementaria i
evitaria situacions que podrien ser complicades en un futur.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena va en el sentit de
suprimir tot aquest article perquè ratlla de llocs de feina
genèrics. I per tant, com ja havíem rebutjat anteriorment
aquesta diferenciació, l’esmena va en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
acceptarà cap de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Passam a la votació de l’article 89.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A l’article 90 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 3907 del PSM i la RGE núm. 4032 del Grup Socialista.

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres el que pretenem és molt
clar, que el personal funcionari a qui si li ha suprimit el lloc de
treball, pugui concursar en el primer concurs general de trasllat
que es convoqui. L’administració té de vegades uns sistemes
estranys i fa que persones que se’ls ha suprimit el seu lloc de
treball, hagin d’esperar un següent concurs per poder
concursar. Això creim que és una equivocació i per tant, creim
que s’ha de solucionar i és el que pretenem amb la nostra
esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que l’esmena
anterior, també demanam la supressió de tot l’article.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes presentades a l’article
90 el Partit Popular no els donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 90.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A l’article 91 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 4033
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un article molt curtet.
L’esmena que presentam ve a substituir la seva redacció actual
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per la següent: “el Consell de Govern, a proposta de la
consellera o conseller competent en matèria de funció pública,
per reestructuració de l’administració pot acordar l’adscripció
de llocs de treball i del personal que els ocupa a altres
conselleries i a les entitats públiques que en depenen”.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no les
donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 91.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A la denominació del capítol 4, del títol VII no s’hi han
presentat esmenes. Per tant, passam a la votació.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 92 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3908
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Disculpi, el Grup Parlamentari Popular voldria presentar
una esmena in voce en coherència amb el text per tal de
substituir “rendiment” per “acompliment”. Entenem que no
s’accepta, però en qualsevol cas feim menció a això perquè
consti en acta. A l’article 92.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha l’esmena RGE núm. 3908 del PSM. Sr. Riudavets té
la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

En la mateixa línia d’allò que hem plantejat, nosaltres no
estam d’acord en l’avaluació del rendiment. Per tant, hem fet
aquesta esmena per suprimir aquesta paraula concretament. Jo
supòs que el portaveu del Partit Popular me farà la transacció
oportuna, però voldria que la fes textualment perquè hi ha una
cosa que s’ha escrit que m’ha passat, no es correspon i a veure
si ho solucionam ara.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La transacció que s’ofereix en aquest
article és a l’apartat A i es substituiria “acompliment inadequat”
que serien les que haurien de constar en referència a l’esmena
que jo li propòs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Queda entès llavors que el punt A diria: “acompliment
inadequat, acreditat mitjançant els procediments d’avaluació
corresponents”. És així?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Quedaria de la següent forma: “acompliment inadequat, o
rendiment insuficient acreditat mitjançant els procediments
d’avaluació corresponents”.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, no puc acceptar aquesta transacció perquè
naturalment el que hem intentat en aquest moment és evitar la
paraula “rendiment” i ara no se substitueix com han fet fins ara,
sinó que simplement s’afegeix un requisit més. Per tant, no és
lògic.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, nosaltres ens mantendrem en aquest
posicionament i mirarem si ho podem solucionar d’aquí al
plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Passam a la votació de l’article 92.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.
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A l’article 93 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 4035
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Se proposa la supressió del punt
segon d’aquest article 93.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 93.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A la denominació del capítol 5, del títol VII i als articles 94
i 95 no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 96 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3909
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres volem afegir un punt a
aquest article que fa referència a les condicions de la mobilitat
interadministrativa. I el que pretenem és que el personal
funcionari que vengui d’altres administracions públiques, amb
tots els procediments legals de provisió de llocs de treball,
estigui condicionada la seva participació a l’acreditació dels
coneixements de llengua catalana exigibles per la plaça que
ocupa. El que no pot ser és que hi hagi una plaça que se li
exigeix una acreditació de llengua catalana, l’ocupi i després
resulti que no la té. Per tant, açò és molt gros i molt seriós en
qüestions d’educació.

Per tant, creim que si una plaça està catalogada com a
bilingüe, no se pot proveir el lloc de feina sense haver exigit
abans l’acreditació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El grup parlamentari en aquesta
esmena en particular li oferiria una transacció al PSM-Entesa
Nacionalista. Seria la següent, a l’apartat 3 hauria de constar si
s’acceptés el següent: “el personal funcionari a què es refereix
el punt anterior, que no pugui acreditar nivell mínim exigit de
coneixements de la llengua catalana, queda compromès a
assolir-ho i acreditar-ho en els termes que s’estableixen
reglamentàriament”. Entenem que aquesta proposta assegura el
deure del personal funcionari d’assolir el nivell mínim exigit de
coneixement de llengua catalana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. No Sr. Jerez, açò no assegura res. Hi
ha personal que ha accedit aquí amb aquesta condició fa 20
anys i reglamentàriament se li fan pròrrogues continues. El meu
redactat és el redactat de compliment de la Llei de
Normalització Lingüística, llavors no accept la seva transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 96.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A la denominació del títol VIII i als articles 97 i 98 no s’hi
mantenen esmenes.

Vots a favor?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, si se’m permet, voldria fer una esmena in
voce a l’article 97 si l’accepten els diferents grups
parlamentaris...

EL SR. PRESIDENT:

Article 97?

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Partit Popular en el seu dia va fer una esmena a aquest
article per tal d’incorporar un apartat. Avui el Partit Popular ha
detectat un error, una cosa supèrflua que es reitera dins el propi
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article. Per tant, nosaltres demanaríem la supressió de la lletra
h) a l’article 97, entenem que ja està inclosa dins la lletra a).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No s’accepta per part del Grup Parlamentari Socialista,
malgrat se faci un esforç per al ple.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Podem passar directament a la votació.

Votam la denominació del títol VIII i els articles 97 i 98.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

A l’article 99 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3911
del Grup Parlamentari PSM. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Aquí hauríem de fer constar que hi
ha, ja ha avisat abans el lletrat, jo si no tenc malentès se va fer
una transacció, aquí el Sr. Jerez m’haurà d’ajudar, a l’esmena
RGE núm. 3910, també a l’apartat A de l’article 99 i que fa
referència als serveis especials. Aquí diu el redactat: “quan
siguin nomenats membres del Govern de la comunitat
autònoma, del Govern de l’Estat, etcètera, institucions de la
Unió Europea”. Jo havia posat en aquell moment un redactat
que deia: “del consell executiu dels consells insulars” per
incloure-ho aquí dins. Se’m va fer una transacció, a aquesta
transacció que se va acceptar i quedava: “dels òrgans de govern
dels consells insulars”.

Llavors aquí ja ha vengut de ponència, però no ha quedat
reflectit en el dictamen, “quan siguin nomenats membres del
Govern de la comunitat autònoma, dels òrgans de govern dels
consells insulars, del Govern de l’Estat, etcètera”. Això
prèviament a la defensa de la meva esmena.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, jo li demanaria 30 segons per poder-li mostrar
el text que tenc redactat per tal de veure si realment
m’acceptaria una transacció a aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Sr. Jerez, ho digui perquè el lletrat...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A l’article 99 presentaríem una
transacció al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per
tal de què figurés a l’apartat A, després d’autònoma, “...del
consell executiu dels consells insulars,...”. I als apartats C i D
haurien d’estar redactats en el següent sentit: “quan accedeixin
a la condició de consellers o consellers dels consells insulars i
quan exerceixin càrrecs polítics retribuïts i de dedicació
exclusiva d’aquestes institucions”. I l’apartat D hauria de dir:
“quan exerceixin càrrecs polítics retribuïts i de dedicació
exclusiva de les corporacions locals”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé. Acceptada aquesta esmena, entenem que la 3911
queda aprovada per assentiment.

I ara votam l’article 99.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Als articles 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 112 i 113, a la denominació del títol IX, a l’article
114 i a la denominació del capítol 1, del títol IX no s’hi
mantenen esmenes. 

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 115 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3914
del Grup Parlamentari PSM. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Acceptam aquesta esmena, com no
pot ser d’altra manera, per tal de què allà on figura “avaluació
del rendiment” figurés “avaluació de l’acompliment”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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De fet és una transacció que se’m proposa. Per tant, l’accept
dins la tònica de l’anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, la RGE núm. 3914 s’aprova per assentiment.

I votam ara l’article 115.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

Als articles 116, 117 i 118 no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 119 s’hi mantenen les esmenes següents RGE
núm. 3915 del Grup Parlamentari PSM i la RGE núm. 4036 del
Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Aquí se dóna el cas de què s’estableix en aquest article les
causes, els motius, com se pot organitzar tot allò que fa
referència a la reducció de jornada. Diu que una de les
motivacions és tenir més de 60 anys. La nostra esmena creim,
donen dret a la reducció però després per necessitats del servei
se pot adequar segons la funcionalitat possible dins
l’administració, nosaltres demanam reduir aquest ítem de més
de 60 anys a més de 50 anys. Açò fa referència sobretot al món
que jo més conec, el món de l’ensenyament, perquè segons
quins sectors de l’ensenyament als 60 anys és difícil poder
atendre els infants, per exemple educació infantil.

Per tant, jo crec que seria convenient pensar que 55 anys és
una edat adequada per poder solAlicitar reducció de jornada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Dins aquest mateix article, però en
relació a la maternitat i paternitat, es proposa afegir un punt 4
a l’article 119 que digui que el personal funcionari té dret a la
reducció d’un terç de la jornada de treball per motiu de
naixement o adopció d’un fill durant el primer any de
naixement o adopció. Aquesta reducció de jornada no implicarà
reducció de retribució.

EL SR. PRESIDENT:

Torns en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No acceptarem l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista, però oferim una transacció a l’esmena
del Grup Parlamentari PSM, esmena RGE núm. 3915, en el
sentit que l’apartat 2 de l’article 119 quedi redactat de la
següent manera: “tenir més de 60 anys, o l’edat que fixi la
normativa específica per a colAlectius determinats”. Entenem
que aquesta proposta permetrà posar una edat inferior per a
determinats col Alectius,  per exemple mestres,
reglamentàriament i si no s’acull la proposta no es podrà fer per
(...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

S’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, la 3915 queda aprovada per assentiment.

Passam a votar la 4036/06 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 119.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 1.

A la denominació del capítol 2 del títol IX no s’hi han
presentat esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 120 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3916
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, una vegada més Sr. President, fa referència al rendiment,
supòs que ara mateix el Partit Popular m’oferirà transacció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, efectivament li proposam una transacció en aquest sentit.
És la següent, a l’apartat B hauria de dir: “s’ha de garantir que
la igualtat retributiva entre dones i homes sigui efectiva”. Per
una altra banda a l’apartat E hauria de quedar redactat amb el
següent sentit: “s’han d’establir sistemes que permetin la
retribució del grau de compliment de les funcions o tasques
encomanades”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

S’accepta la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, donam aprovada per assentiment la RGE núm.
3916.

I ara passam a la votació de l’article 120.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 121 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3918
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament el que es pretén amb
aquesta esmena a l’article 121, ha estat ja recollit a l’article
120. Per tant, jo no sé si haurà inconvenient en què se reculli
aquí i és que la garantia d’igualtat de retribucions salarials entre
homes i dones al servei de les administracions públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. L’article 121, esmena 3917, li
oferiríem també una transacció al PSM. A l’apartat C hauria de
dir el següent: “el complement de productivitat, que retribueix
el grau d’interès, la iniciativa o les forces...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni. Quina esmena ha dit vostè?

EL SR. JEREZ I JUAN:

3917.

EL SR. PRESIDENT:

Estam a la 3918.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Disculpi Sr. President. No acceptam l’esmena 3918.

EL SR. PRESIDENT:

Votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 121.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A l’article 122 no s’hi mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 123 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3919 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Mitjançant aquesta esmena pretenem
que aquells funcionaris que variïn d’un sistema de provisió a
l’altre, podran mantenir el sistema de provisió quan aquest sigui
aplicable a aquells funcionaris que promocionen a altres llocs
de feina. En definitiva, promocionar a un lloc de feina diferent
no li faci perdre el sistema de provisió que hagi escollit
prèviament.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor? 3.
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Vots en contra? 9.

Votació de l’article 123.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A la denominació del capítol 3 del títol IX no s’hi han
presentat esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 124 s’hi mantenen les esmenes següents RGE
núm. 3920 del PSM i la 4037 del Grup Socialista.

Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. A aquest article se fixen les
obligacions dels deures dels funcionaris, entre altres diu que hi
ha el deure de complir les instruccions. Al final de l’article diu
que en cap cas no s’han complir les ordres que impliquin
comissió de delicte. La nostra esmena assenyala a més: “...o
siguin contràries a la normativa vigent”. Creim que cap
funcionari ha d’estar obligat a fer una cosa que sigui en contra
de la legalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. L’esmena queda defensada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Respecte les dues esmenes
presentades pels diferents grups parlamentaris, dir que
proposam una transacció al PSOE a l’apartat g) del punt 1 de
l’article 124 per tal de què digués el següent: “conèixer les
llengües oficials en el nivell que es determini
reglamentàriament i facilitar als ciutadans i ciutadanes
l’exercici del dret d’utilitzar-les en les relacions amb
l’administració autonòmica”.

I per part del PSM, respecte la seva esmena també
presentada a aquest article i en particular a l’apartat 2. Oferim

una transacció per tal d’incorporar al final d’aquest apartat,
després de la paraula “delicte”, “..., o falta penal”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No s’accepta la transacció perquè ser contrari a la
normativa no sempre implica falta penal.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

El Grup Parlamentari Socialista tampoc no accepta la
transacció, malgrat es faci un esforç per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Passam a votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 124.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

Als articles 126, 127, 128, 129 i 130, a les denominacions
del títol X i del capítol 1 del títol X, als articles 131, 32, 33 i
34, a la denominació del capítol 2 del títol X i als articles 135,
136, 137, 138, 139 i 140 no es mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A l’article 141 es mantenen les esmenes 4038 i 39, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Camps. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquest article ralla de la relació
entre les faltes i les sancions i en el seu apartat c) del punt 1,
textualment, ara diu “el trasllat a un lloc de feina situat a una
altra localitat o a una altra illa”, ens sembla una mica exagerat
“a una altra illa” i, per tant, ho suprimiríem i deixaríem només
“situat a una altra localitat”.
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La segona de les esmenes, també relativa a aquest article,
proposa suprimir el punt 5. 

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari no
acceptarà cap d’aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 141.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

Als articles 142, 43 i 44, a la denominació del capítol 3 del
títol X, a l’article14...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Deman la paraula per presentar una esmena in voce als
diferents grups parlamentaris a l’article 143.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies. El que intenta aquí, el Grup Parlamentari Popular,
és intentar canviar la proposta inicial d’aquest mateix grup que
establia sis mesos, per un any, per tal que prescriguessin les
sancions imposades per faltes lleus atès que l’estatut bàsic
estableix aquest termini. Per tant, crec que podríem, si la resta
dels grups parlamentaris està d’acord, incorporar, per mantenir
amb l’estatut bàsic aquesta mateixa coherència, al final del
apartat 2 de l’article 143 “per faltes lleus a l’any”, és a dir,
incorporar “a l’any”. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

No s’accepta aquesta esmena perquè  l’Estatut bàsic de
l’empleat públic s’està tramitant actualment al Senat, està en
fase parlamentària encara i per tant, es pot modificar amb
esmenes que allà s’introdueixin. Per tant, no s’accepta aquesta
esmena in voce.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació. Ho tornaré llegir perquè quedi
reflectit a l’acta. Als articles 142, 143 i 144, a la denominació
del capítol 3 del títol X, a l’article 145 i a les disposicions
addicionals primera, segona, tercera i quarta no es mantenen
esmenes. 

Passam a votació.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2. 

A la disposició addicional cinquena es mantenen les
esmenes següents: la 4088, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verd, i la 4040, del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President. L’esmena té com a objectiu plantejar que els
òrgans directius de l’Escola Balear d’Administració, llevat del
cas de director general, siguin ocupats obligatòriament per
funcionaris i eliminar la paraula “poden ser (...)”.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. És la mateixa argumentació, però
el Grup Parlamentari Socialista demana directament la
supressió d’aquesta disposició addicional cinquena.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a cap de les dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació.

Vots a favor? 3.
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Vots en contra? 9.

Votació de la disposició addicional cinquena. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A les disposicions addicionals sisena, setena, vuitena,
novena, novena bis i novena ter i a les disposicions transitòries
primera, segona i tercera no es mantenen esmenes.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

A la disposició transitòria quarta es manté l’esmena 4041,
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President. Demana aquesta esmena la
substitució de la disposició transitòria quarta on realment l’únic
que es demana és el termini de temps, s’estableix actualment un
termini de tres anys per obtenir el Diploma de personal directiu
expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública, i nosaltres
proposam que en lloc de tres anys siguin cinc.

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El meu grup parlamentari no li
donarà suport.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Votació de la disposició transitòria quarta.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

A la disposició derogatòria única, a les disposicions finals
primera, segona i tercera i a l’exposició de motius no s’han
presentat esmenes. 

Vots a favor? 10.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 2.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2528/06, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de la
Cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes
que havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats
al dictamen pretenguin de defensar al ple.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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